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Voorstel: De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 

vaststellen 

    
  

1 SAMENVATTING 

In de wettelijke regelingen inzake gemeentelijke kwijtschelding is op een aantal gebieden de 

bevoegdheid tot het uitzetten van de kaders, waarbinnen kwijtschelding verleend wordt, 

verlegd naar de gemeenteraad. De raad van de gemeente dientdeze kaders aan te geven 

door middel van het vaststellen van de ‘verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

en heffingen’. 

Voorgesteld wordt om: 

- de hoogte van de inkomensnorm kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast te stellen 

op 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en ten aanzien van de hoogte van de 

vermogensnorm de wettelijke regelingen te hanteren; 

- _ ondernemers de mogelijkheid tot kwijtschelding te verlenen voor het privé-aandeel van de 

gemeentelijke belastingen indien zij op het moment van indienen van het 

kwijtscheldingsverzoek op grond van de BBZ-regeling aanvulling ontvangen op het 

inkomen tot bijstandsniveau; 

- de netto eigen kosten kinderopvang (zoals bedoeld in artikel 28 derde lid van de 

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 na aftrek van de vergoeding van de werkgever) 

als aftrekpost op te nemen bij de berekening van het maandelijks inkomen. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

De kaders waarbinnen de gemeente Hof van Twente kwijtschelding verleent zijn vastgesteld 

bij besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2003. Daarbij werd 

besloten dat kwijtschelding wordt verleend overeenkomstig de Invorderingswet, met als 

uitzondering de verruimde vermogensvrijlating van twee maal de bijstandsnorm. 

In de loop van 2011 zijn er verschillende ontwikkelingen op het gebied van wettelijke 

regelingen inzake gemeentelijke kwijtschelding geweest waar de gemeenteraad een standpunt 

over moet innemen. Voorgesteld wordt de wettelijke ruimte die de gemeente heeft om eigen 

beleid te voeren op dit gebied maximaal te benutten. 

Het betreft de volgende onderwerpen: 

- de hoogte van de vermogensnorm en inkomensnorm; 

- _ kwijtschelding voor ondernemers; 

- _ netto eigen kosten kinderopvang in mindering brengen op het maandinkomen. 



  

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

De gemeentelijke kwijtschelding is geregeld in de volgende wettelijke regelingen: 

Gemeentewet, Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting, 

Invorderingswet 1990, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en Leidraad Invordering 

Gemeentelijke Belastingen Gemeente Hof van Twente. 

Hoogte vermogensnorm en inkomensnorm 

De G?emeentewet geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om, binnen door de Minister te 

stellen regels, in ruimere mate kwijtschelding te verlenen dan de rijksoverheid. 

In de 'Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting' is vastgelegd wat 

de maximale normen zijn. De inkomensnorm is op minimaal 90% en maximaal 100% van de 

maandelijkse bijstandsnorm gesteld. Verder is bepaald dat de vermogensnorm maximaal het 

bedrag van 100% van de maandelijkse bijstandsnorm mag zijn. Op dat vermogen mag een 

bijtelling worden gedaan voor huur en ziektekostenpremie. 

Kwijtschelding ondernemers: 

Bij besluit van 29 maart 2011 is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewijzigd met 

een verruiming van de kwijtscheldingsmogelijkheden voor ondernemers. Deze wijziging biedt 

de gemeenteraad de bevoegdheid zelfstandigen kwijtschelding te verlenen voor gemeentelijke 

belastingen die geen verband houden met de uitoefening van hun bedrijf of beroep. 

  

Eigen kosten kinderopvang in mindering brengen op maandinkomen: 

Artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is met ingang van 1 januari 2012 

uitgebreid met lid 3, inhoudende dat de gemeenteraad kan besluiten om de netto eigen kosten 

kinderopvang tot een wettelijk bepaald maximum in mindering te brengen op het 

maandinkomen. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

In de wettelijke regelingen inzake kwijtschelding is op een aantal gebieden de bevoegdheid tot 

het uitzetten van de kaders waarbinnen kwijtschelding verleend wordt, verlegd naar de 

gemeenteraad. 

De gemeenteraad dient een besluit te nemen omtrent de volgende onderwerpen: 

- de hoogte van de vermogensnorm en de inkomensnorm 

- _ kwijtschelding voor ondernemers 

- _ het in mindering brengen van de eigen kosten voor kinderopvang op het maandinkomen. 

Hieronder wordt per categorie het voorstel toegelicht: 

Hoogte van de vermogensnorm en inkomensnorm 

Inkomensnorm 

Aangezien de gemeente ten aanzien van de belastingheffing geen inkomenspolitiek mag 

bedrijven, zijn de regelingen omtrent het verlenen van kwijtschelding vastgelegd in landelijke 

regelingen. Daarbij bezit de gemeenteraad wel de mogelijkheid om de hoogte van de 

inkomensnorm te bepalen. Het minimum is 90% en het maximum is 100% van de bijstand (zie 

het onderdeel ‘wettelijke grondslag'). Bij collegebesluit van 20 mei 2003 is deze norm op 100% 

gesteld. 

Voorgesteld wordt het collegebesluit over te nement en de hoogte van de inkomensnorm vast 

te stellen op 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. 

Vermogensnorm 

Wettelijk is de vermogensnorm vastgesteld op maximaal een bedrag van 100% van de 

maandelijkse bijstand. De afgelopen jaren is vanuit de VNG het verzoek aan het Ministerie van 



  

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gedaan dat de gemeente af mag wijken van 

de rijksregelingen. 

In juli 2011 is de Gemeentewet gewijzigd en de verwachting was dat de minister de 

gemeenteraad de mogelijkheid zou geven de vermogensgrens gelijk te stellen aan artikel 34 

van de Wet werk en bijstand (dat betekent een vermogen van € 5.685 voor alleenstaanden en 

een vermogen van € 11.370 voor een echtpaar). Echter op 2 maart 2012 heeft de minister 

besloten dat zij, gezien het terugdringen van de armoedeval, de vermogensnorm niet gaat 

verhogen. 

Met ingang van 1 januari 2012 is het wel mogelijk geworden om op het vermogen ruime 

bijtellingen te doen ten aanzien van huur en ziektekostenpremie. 

Bij collegebesluit van 20 mei 2003 is besloten om, in afwijking van de wettelijke regelingen, de 

vermogensgrens op maximaal tweemaal de maandelijkse bijstand te stellen. 

Gelet op de recente aanpassing ten aanzien van de bijtellingen op vermogen en het besluit 

van de minister, wordt voorgesteld om bij het bepalen van vermogensnorm de wettelijke 

regelingen te hanteren. 

Kwijtschelding voor ondernemers 

Bij besluit van 29 maart 2011 is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewijzigd met 

een verruiming van de kwijtscheldingsmogelijkheden voor ondernemers. De 

kwijtscheldingsmogelijkheid wordt beperkt tot het privé-aandeel van de aanslag gemeentelijke 

belastingen: de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel de Onroerende Zaakbelastingen 

die betrekking hebben op de woning van de ondernemer. 

De verruiming betekent dat kwijtschelding aan ondernemers verleend wordt indien het netto- 

besteedbare inkomen voor de eerstvolgende twaalf maanden na indiening van het 

kwijtscheldingsverzoek beneden de voor belanghebbende geldende bijstandsnorm is. 

Echter, in tegenstelling tot werknemers en mensen met een uitkering is bij ondernemers het 

netto-besteedbare inkomen op het moment dat het verzoek wordt gedaan veelal nog niet in te 

schatten. 

In de toelichting op deze wijziging van de uitvoeringsregeling wordt de volgende werkwijze 

voorgesteld. De ondernemer - van wie wordt vermoed dat hij voor kwijtschelding in aanmerking 

komt - krijgt uitstel van betaling totdat hij een definitieve aanslag inkomstenbelasting over de 

betrokken periode kan overleggen. Aan de hand van deze definitieve aanslag 

inkomstenbelasting wordt beslist of het inkomen beneden de bijstandsnorm is. 

In de praktijk leidt bovenstaande werkwijze tot praktische problemen. 

- Allereerst spreekt de toelichting alleen over de hoogte van het inkomen. Voordat echter het 

inkomen kan worden beoordeeld moet eerst worden nagegaan of er sprake is van 

vermogen. Het vermogen blijkt uit de balansrekening en voor het beoordelen van een 

balansrekening is specifieke kennis nodig. Wanneer uit de balansrekening blijkt dat er geen 

vermogen is dan moet aan belanghebbende uitstel van betaling verleend worden totdat de 

definitieve aanslag inkomstenbelasting is vastgesteld. 

- _ De belastingdienst kan tot drie jaar wachten met de definitieve aanslag inkomstenbelasting. 

Dit zou kunnen betekenen dat belanghebbende inmiddels al voor drie belastingjaren uitstel 

van betaling heeft aangevraagd. Wanneer alsnog het kwijtscheldingsverzoek wordt 

afgewezen, moet belanghebbende meteen een grote som geld betalen. 

- De inkomstenbelasting gaat uit van belastbaar inkomen. Daarbij gelden voor ondernemers 

regelingen voor extra aftrek en verrekeningen van verliezen uit voorgaande jaren. 

Daardoor wordt de werkelijke inkomenssituatie zoals deze bedoeld is in de 

kwijtscheldingsregeling vertroebeld. 

Ten tijde van deze wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 werd 

aangenomen dat in de ‘Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting’ 

deze voorgestelde manier van werken dwingend voorgeschreven zou worden. 

Inmiddels is echter gebleken dat er vanuit BZK geen nadere regelingen te verwachten zijn. 



  

De gemeenteraad is dan ook vrij om te beslissen ten eerste óf er kwijtschelding verleend wordt 

aan ondernemers en ten tweede welke werkwijze wordt gehanteerd (onder voorbehoud dat 

vermogen en inkomen getoetst wordt). 

Een praktische oplossing is om aan te sluiten bij de BBZ-regeling (Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen). Deze regeling is als volgt: 

-  Een startende ondernemer kan maximaal voor een periode van drie jaren in aanmerking 

komen voor BBZ, waarbij belanghebbende ondersteuning krijgt in de kosten van 

levensonderhoud tot bijstandsniveau. 

-  Een gevestigde ondernemer kan — wanneer er tijdelijk onvoldoende inkomen uit het bedrijf 

is — één jaar (onder bepaalde omstandigheden maximaal drie jaren) in aanmerking komen 

voor aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau. 

- Hetzelfde geldt voor een ondernemer die het bedrijf moet beëindigen omdat het niet 

levensvatbaar is. 

- _ Onder bepaalde voorwaarden kan een ondernemer van 55+ voor een langere periode 

aanvulling ontvangen. 

Voorafgaand aan het verkrijgen van een ondersteuning via de BBZ wordt het vermogen en 

inkomen van de ondernemer beoordeeld. 

Het voordeel van aansluiting bij de BBZ-regeling is dat gebruik gemaakt wordt van de 

aanwezige expertise, geen dubbel werk wordt verricht en snel over een kwijtscheldingsverzoek 

beslist kan worden. 

Een kwijtscheldingsverzoek van een belanghebbende die geen verzoek om BBZ heeft 

ingediend kan worden afgewezen op grond van het feit dat hij geen gebruik heeft gemaakt van 

een voorliggende voorziening. 

Voorgesteld wordt om ondernemers met ingang van het belastingjaar 2012 de mogelijkheid tot 

kwijtschelding te verlenen voor het privé-aandeel van de gemeentelijke belastingen indien zij 

op het moment van indienen van het kwijtscheldingsverzoek op grond van de BBZ-regeling 

aanvulling ontvangen op het inkomen tot bijstandsniveau. 

Eigen kosten kinderopvang verminderen op hoogte inkomen 

In afwijking van de rijksbelastingdienst is voor de gemeenteraad de mogelijkheid gecreëerd om 

bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen rekening te houden met de netto-kosten 

van formele kinderopvang. De maatregel werd in de septembercirculaire 2011 aangekondigd 

om de armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen te verminderen. 

De definitieve wettekst is echter zo geformuleerd dat deze faciliteit ook kan worden geboden 

aan echtparen en samenwonenden. 

Het gaat hierbij om de netto kosten van kinderopvang, dus na aftrek van ontvangen 

kinderopvangtoeslag (of tegemoetkoming van de gemeente dan wel het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen), waarbij voor de kosten per uur wordt gerekend met de maximum 

uurprijs zoals vermeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en 

tegemoetkomingen in kosten kinderopvang. 

De lokale overheidsbesturen kunnen zelf kiezen of zij van deze mogelijkheid gebruik willen 

maken. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zullen huishoudens met 

kinderopvang eerder in aanmerking komen voor kwijtschelding. 

Voorgesteld wordt om de netto eigen kosten kinderopvang (zoals bedoeld in artikel 28 derde 

lid van de uitvoeringsregeling invorderingswet 1990 na aftrek van de verplichte vergoeding van 

de werkgever) met ingang van het belastingjaar 2012 als aftrekpost op te nemen bij de 

berekening van het maandelijks inkomen. 



  

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

De kwijtscheldingsverzoeken zullen overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de 

voorgestelde besluiten van de gemeenteraad worden afgehandeld. 

4.C Wat mag het kosten? 

Voorgaande jaren was de vermogensnorm tweemaal bijstandsniveau plus een aantal kleine 

bijtellingen. Met ingang van 2012 zijn de wettelijke regelingen aangepast en zijn de bijtellingen 

ruimer. In de praktijk zullen de bijtellingen zodanig uitvallen dat bijna het vroegere ‘tweemaal 

bijstandsniveau’ wordt bereikt. 

Naar verwachting zal slechts een klein aantal kwijtscheldingsverzoeken door het toepassen 

van de wettelijke vermogensnorm nu gedeeltelijk worden toegekend, terwijl dit vorgaande 

jaren een volledige toekenning betrof. Dit effect is verwaarloosbaar op het totaal aan 

kwijtscheldingen. 

Op dit moment zijn er 3 á 4 ondernemers die aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau 

ontvangen. Indien deze ondernemers gebruik gaan maken van de mogelijkheid van 

kwijtschelding gemeentelijke belastingen privé-gedeelte, dan zal er ongeveer € 2.000 extra aan 

kwijtschelding worden verleend (per ondernemer een gemiddelde aanslag van € 500). 

Met ingang van het belastingjaar 2012 wordt in het verzoekformulier kwijtschelding al gevraagd 

of men kinderopvangtoeslag ontvangt. Uit een steekproef van de tot nu toe ingediende 

aanvragen blijkt dat er ongeveer 8 tot 10 aanvragen zijn binnengekomen, waarbij wel 

kwijtschelding verleend kan worden terwijl er voorheen geen of gedeeltelijke kwijtschelding 

verleend kon worden. Dit betekent dat er voor 2012 naar verwachting € 5.000 meer aan 

kwijtschelding verleend zal worden indien de netto eigen kosten kinderopvang als aftrekpost op 

het inkomen wordt meegenomen. 

De kosten van kwijtschelding worden meegenomen in de berekening van de tarieven 

afvalstoffenheffing en rioolheffing. Om hierop geen uitzondering te maken stellen we voor ook 

de extra kosten mee te nemen in de berekening van de tarieven. 

Ten aanzien van de kosten 2012 is hiermee rekening gehouden middels een stelpost 

‘aanpassing norm kwijtschelding’. De begrotingstechnische afwikkeling hiervan zal worden 

meegenomen bij de 1° Berap 2013. 

4.D Wat is het alternatief? 

- _ Vermogensnorm en inkomensnorm: 

Ten aanzien van de vermogensnorm heeft de gemeenteraad wettelijk geen alternatief. 

Ten aanzien van de inkomensnorm kan de gemeenteraad beslissen tussen het minimum van 

90% tot 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Indien u de inkomensnorm op 90% 

zou stellen, komt er vrijwel niemand voor kwijtschelding in aanmerking. 

- _ Toelating ondernemers tot kwijtschelding 

De gemeenteraad kan beslissen geen kwijtschelding te verlenen aan ondernemers, of 

beslissen voor een ruimere toepassing voor ondernemers. 

- _ Eigen kosten kinderopvang verminderen op hoogte inkomen 

De gemeenteraad kan beslissen de eigen kosten kinderopvang niet in mindering te brengen op 

het maandelijks inkomen. 

4.E Wat is het risico? 

Zolang de gemeenteraad geen beslissing neemt in voornoemde zaken, blijft het beleid van de 

gemeente Hof van Twente onduidelijk. Wellicht kan dan via de ombudsman ruimere 

kwijtschelding afgedwongen worden. 



  

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Nadat de gemeenteraad in voornoemde zaken heeft beslist, moet de leidraad invordering door 

het college van burgemeester en wethouders op deze punten worden aangepast. 

5 COMMUNICATIE 

Intern 

Er is overleg gepleegd met afdeling Financiële Zaken en de ambtenaar belast met de 

invordering. De afdeling Financiële Zaken behandelt de verzoeken om kwijtschelding en de 

ambtenaar belast met de invordering neemt de beslissing om invordering van de 

belastingschuld achterwege te laten. 

Extern 

In het verzoekformulier kwijtschelding is met ingang van 2012 een vraag opgenomen met 

betrekking tot de eigen kosten kinderopvang. In de ontvangstbevestiging aan belanghebbende 

is meegedeeld dat met de behandeling van de aanvraag gewacht wordt tot de beslissing van 

de gemeenteraad. 

Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt de leidraad invordering op deze punten 

aangepast. Uw besluit en de leidraad invordering worden openbaar gemaakt via 

www.overheid.nl en via de eigen site van gemeente Hof van Twente. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 
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